Datum: 1 mars 2016
Tid: 18.00
Plats: Skypemöte
Närvarande: Camilla Nyström, Linda Almquist, Michael Berglöf, Frida Brändström, Helene Werner,
Karin Olsson och Sara Jonsson
Frånvarande: Lotta Johansson
Ordförande: Camilla Nyström
Sekreterare: Emma Månsson

1. Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Val av justeringsperson
Frida Brändström valdes jämte ordförande att justera protokollet
3. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes
4. Föregående protokoll
Styrelsen godkänner konstituerande mötesprotokollet 2016-02-13.
Styrelsen godkänner protokollet för 2016-02-07.
5. AU-beslut
Inga AU-beslut tagna.
6. Inkomna skrivelser
Ny styrelse ska rapporteras till SKK och detta har gjorts.
7. Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
8. Bordlagda frågor
a) Protokollet för 14/12 2015 godkändes och lades till handlingarna.
b) Nya medlemmar - bordsläggs till nästa möte.
9. Ekonomisk rapport
Allt till Furudal ska vara betalt och klart enligt redogörelse från kassören
10. Rapporter – kommittéer

Utställning - Inget nytt att rapportera förutom att man bör se över vilken domare det ska var till
Furudal 2017. Frida anmäler sitt intresse om att vilja hjälpa till i utställningskommittén.
Ungdom - Inget nytt att rapportera.
11. Furudal
A. Utvärdering 2016
Styrelsen gick igenom spontana tankar och reflektioner kring Furudal 2016. Styrelsen beslutar att köpa
in en hålslagare då detta saknas. En annan reflektion var att man bör dubbelkolla bokningarna av
lokaler och att man börjar jobba inför Furudal 2017 redan nu.
B. Efterarbete
Samtliga resultat håller på och registreras. En insändare till polarhundstidningen ska också skrivas.
Camilla tar på sig att sammanställa materialet till polarhundstidningen.
C. Datum flytt 2017
Styrelsen beslutar att flytta samojedernas vintervecka en vecka. Datumen blir därmed 16 februari
2017 – 22 februari 2017. Detta på grund av att WSA EM går av stapeln i Norge. Styrelsen informerade
om detta på årsmötet att det eventuellt skulle bli flytt av datum på evenemanget.
12. Lathundar
Karin har gjort lathundar. Karin ska lägga upp de till styrelsen förfogande så styrelsen kan gå igenom
lathundarna.
13. Inköp nummerlappar och startklockor
Michael kollat upp vad det finns för möjligheter till att köpa in startklockor till klubben. Han har hittat
att man kan beställa från Tyskland för 791:-/styck och det är samma som vi lånat eller åtminstone
snarlika. Styrelsen beslutar att kolla närmre på detta. Styrelsen ska också kolla upp priser för
nummerlappar.
14. Monter Stockholm hundmässa 2016
Leo och Eliza kan tänka ta på sig det i år men vill ha hjälp från fler medlemmar.
15. Arbetshelg
Styrelsen kollar igenom möjliga datum för anordna en arbetshelg. Preliminärt bokar styrelsen 16-17/4
2016 i Bålsta hemma hos Camilla. Reservdatum är 18-19/6 2016 också hemma hos Camilla i Bålsta.
16. Fråga om eventuell återbetalning
En medlem har inkommit med förfrågan om att få återbetalning på ett DP60 då medlemmen ej kan
starta på grund av för låg ålder på hund. Styrelsen beslutar att ingen återbetalning ska göras då de är
förarens skyldighet att kunna regelverket. Medlemmen har brukat banan med funktionärer och
domare med vetskap om att resultaten inte registreras. Emma återkopplar till medlemmen.
17. Övriga frågor
Inga övriga frågor
18. Nästa möte
22/3 kl 18.30
Mötes avslutas 20:15

__________________________
ordf Camilla Nyström

___________________________
Justerare Frida Brändström

__________________________
Sekr Emma Månsson

